
Oriëntatie christelijk geloof 
Binnenkort start in de School met 
de Bijbel opnieuw de Oriëntatiecur-
sus christelijk geloof. Bent u geïn-
teresseerd in de achtergronden van 
de Bijbel en wat het christelijk 
geloof inhoudt – misschien ook 
omdat uw kinderen op de School 
met de Bijbel zitten – dan is dit mo-
gelijk iets voor u. In vier of vijf 
avonden staan we stil bij de 
christelijke boodschap, bij de Bijbel, 
bij wie Jezus Christus is en bij de 
dagelijkse praktijk van het 
christelijke leven.  
De eerste avond is op 11 oktober en 
begint om 20.00 uur. De rest van de 
avonden worden gekozen in overleg 
met de deelnemers. Er zijn geen 
kosten aan de cursus verbonden. 
Voor meer informatie en opgave 
voor de cursus kunt u contact opne-
men met: 
 

Sjoerd Visser 
smvisser@gmail.com  

We zijn al weer een paar jaar 
bezig met het verzorgen van En-
gelse lessen in de groepen 1 tot 
en met 8. Om een stap te zetten 
naar lessen die helemaal in het 
Engels gegeven gaan worden is 
er nog wat werk te verzetten. 
Volgende week vrijdag is daar-
voor de eerste  studiedag ge-
pland. De kinderen zijn dus de 
dag voor de herfstvakantie vrij1. 
Daarna hebben we een stu-
diemiddag Engels op maandag 6 
November. Die middag zijn de 
kinderen dus ook vrij van school. 
We hopen dat door de inspan-
ningen van de leerkrachten het 
Engels een stevige boost op onze 
school 
krijgt.  
 
 
 
 

Kinderboekenmarkt! 
 

In het kader van de kinderboeken-
week verzorgt de Christelijke boek-
handel ‘De Bouwsteen’ op D.V. 12 
oktober een kinderboekenmarkt bij 
ons op school. Alle groepen be-
zoeken de boekenmarkt met hun 
leerkracht. De kinderen hebben de 
mogelijkheid om een kinderboek te 
kopen.  
Volgende week staat het kinder-
boek weer centraal op school. Uit 
tal van onderzoeken blijt telkens 
weer hoe belangrijk lezen voor de 
ontwikkeling van uw kind is. Van-
daar dat we ieder jaar de kans weer 
grijpen om het kinderboek onder de 
aandacht van de kinderen en van u 
te brengen!   

Schoolvereniging VSBA 
 

Klimmen op het dak 
Het komt regelmatig 
voor dat er kinderen en 
jongeren op het dak van 
de school klimmen. Dat 
is niet alleen gevaarlijk 
voor de kinderen zelf, 
het leidt ook tot schade 
aan ons mooie schoolge-
bouw. Bij deze de oproep 
aan alle kinderen en jon-
geren, blijf van het dak 
af! Mocht je bal per on-
geluk op het dak terecht 
gekomen zijn, meldt het 
dan bij één van de leer-
krachten.  

Op 1 maart jl. is de 
Vereniging voor 
Scholen met de Bijbel 
in de Alblasserwaard 
gevestigd. Een ver-
eniging kan natuurlijk 
niet zonder leden, 
sterker nog ze be-
staat dankzij de le-
den. Bij deze de har-
telijke oproep om u 
aan te melden als lid 
van onze schoolvere- 
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niging. U kunt zich 
aanmelden bij me-
vrouw Elsbeth Voets, 
zij is de secretaris 
van de locatieraad 
van onze school. Het 
snelst gaat dat via de 
mail:ajevoets@solcon
.nl . Alvast hartelijk 
dank voor uw aan-
melding! 

  


